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  بيژن نيابتی

 ٢٠١٧ مارچ ١٣
  

 جنگ جھانی چھارم ، ابزارھا  و آماجھا ـ کتاب دوم
  بخش ھفدھم ، جنگ جھانی دوم

  

 ئیمدل دمکراسی بورژوا.  دو مدل حاکميت سياسی استئیما جنگ جھانی دوم صحنه رقابت و زورآزۀاروپا در آستان

در اين مقطع ديکتاتوری خالف امروز . وجه غالب با مدل نوع دوم است. در مقابل مدل ديکتاتوری در ابعاد گوناگون آن

ه دو روی  البتئی و فاشيزم نوع ايتاليائیدمکراسی بورژوا. مدل مورد عالقه و ستايش ميليونھا نفر در اروپا و آسياست

 کالن با ابزار فريب و دومی ديکتاتوری ۀ سرمايپنھاناولی ديکتاتوری . ھردو ديکتاتوری سرمايه اند. يک سکه اند

 فراملی ۀاولی محل تاخت و تاز سرماي.  کالن ولی با ابزار زور و اعمال خشونت بی حد و مرزۀ ھمان سرمايعريان

 .ملی ۀاست و دومی ميدان ترکتازی سرماي

اتوری چيزی يکسان قلمداد کردن اين سه مدل ديکت.  و ستالينيزم در شوروی البته با فاشيزم يکی نيستندالمان در نازيسم

 محترم است که در خدمت ئی نازی تا آنجاالماندر " سرمايه. "له برای اذھان ساده نيستأجز ساده کردن صورت مس

جا خالف سيستمھای سرمايه داری چه در قالب دمکراسی يعنی در اين.  و نژاد ژرمن عمل می کندالمانمنافع عاليه 

سودآوری مطلق و به ھر قيمت " کالن سرمايه" و چه در قالب فاشيزم سرمايه داری ، سمت  و سوی  حرکت ئیبورژوا

 و نژاد ژرمن در دنيا ھم المانھدف نازيھا تنھا برتری . نيست، خدمت به منافع ملی و بسيج تسليحاتی دولت نازی است

ی نيز ھدف اعالم شده و مھمتر از آن تحقق يافته حزب المانست ، رفاه مردم و تأمين کار و نان برای اکثريت جامعه ني

  .چيزی که در ايتاليای فاشيست و اسپانيای فرانکيست محلی از اعراب ندارد. ناسيونال سوسياليست و پيشوای آن است

 نازی کشورھايشان را با اتکاء به ديکتاتوری از المان در که ژوزف ستالين در روسيه شوروی و آدولف ھيتلر اين

اين .  و قدرت درجھان رسانيده اند محل مجادله نيستءمنجالب جنگ و بيکاری و قحطی و تحقير ملی به اوج اعتال

بديھی است که ازيک موضع ترقيخواه و . مقوله خارج از بحث حقانيت  و درستی و غلطی سيستمھا و ايدئولوژيھاست

 اساسأ قابل دفاع نيستند ، اما چپ و ستالينيزم به مثابه ديکتاتوری راستاديخواھانه نازيسم به مثابه ديکتاتوری آز

رخداده ھای . درمباحث تاريخی و تحليل رخداده ھا نبايد تحليل را بر مبنای ديدگاه سياسی و ايدئولوژيک ارائه داد

انی بررسی و تحليل کرد که اتفاق افتاده اند و نه با ديدگاه ھا و تاريخی را بايد که در کادرھمان شرايط زمانی و مک
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درجات مختلف نادرست ، جھت دار و خالف واقعيت مستقل از ذھن ه ھر تحليلی خارج از اين کادر ب. معيارھای امروز

  . است

پيش .  است١٩٣٣ر بو اکت١۴اولين اقدام بين المللی آدولف ھيتلرپس از تصاحب قدرت سياسی خروج از جامعه ملل در 

 جامعه ملل را ترک می ١٩٣٧مبر ايتاليا ھم چھارسال بعد در دس. ت ھمانسال ھمينکار را کرده اسمارچ در جاپانازاو 

 اقدام به تصرف اتيوپی می کند واکنش ١٩٣۵بروکه دراکت البته ايتاليا دو سال پيش از خروج از جامعه ملل موقعی. کند

  . ليحاتی و صدور مواد خام و خودداری از دادن وام به دولتش را ھم  تجربه کرده استجامعه مذکور مبنی بر تحريم تس

 و المانت اينسال تمامی نگاه ھا را به گسبازيھای المپيک برلين در ا.  سال مشروعيت جھانی نازيھاست١٩٣۶سال 

 به شمول انگلستان و اياالت  يکی پس از ديگری در کشورھای گوناگونالمانجنبشھای ھوادار . کند پيشوای آن جلب می

 المان اينسال نيروھای مسلح چدرمار. اينسال سال شروع جنگ داخلی خونين اسپانيا نيزھست. افتند راه  میه متحده  ب

 براساس قرارداد ورسای منطقه غيرنظامی و خارج الماناين منطقه ازخاک . شوند می" راين الند"وارد منطقه 

 تعيين ھم دولت جمھوری وايمار با پذيرش قرارداد لوکارنو مبنی بر١٩٢۵درسال . ود اعالم شده بالمانازحاکميت 

با اين حال نقض پيمانھای ورسای و لوکارنوازسوی نازيھا اعتراض . رسميت شناخته بوده را ب  آنالمانمرزھای غربی 

  .يھا وارد سرزمين خودشان شده اندالمانھرحال ه ب. دنبال ندارده چندانی را ب

در اينسال تکليف بسياری از .  کننده  در سرنوشت جنگ جھانی در راه استتعيين يک سال کليدی و ١٩٣٨سال 

 اساسی در رھبری تغيير يک بروری درماه فءابتدا. درگيريھای غيرمستقيم نازيھا درصحنه اروپا روشن می گردد

وزيرخارجه جای   Konstantin von Neurath "کنستانتين فون نويرات. " صورت می گيردالمانسياسی و نظامی 

می دھد  و  بلومبرگ وزير جنگ ھم از کار برکنار   von RibbentropJoachim " يواخيم ريبنتروپ" خود را به 

 می سپارد که در رأس  Wilhelm Keitel" ژنرال ويلھلم  کايتل"فريچ  فرمانده کل ارتش نيز جايش را  به  . می شود

گاه  سياسی ـ نظامی سنتی می بايست خود را با تدس. دی تحت عنوان فرماندھی عالی ارتش رايش قرار داردنھاد جدي

  .  تطبيق دھد و چنين نيز می شودالمانرای آينده اروپا و به تبع آن ببرنامه ھای بلند پروازانه پيشوا 

 مسالمت آميز و با يک ً شکلی کاماليش با شور و فتور و به تماميت اترالمان با ورود واحدھای ارتش چ مار١٢

ی ساکن درمنطقه الماندنبال آن سه و نيم ميليون ه ب. رفراندوم نود و نه درصدی خود را به آغوش رايش می اندازد

سودت واقع درخاک چکسلواکی ھم به سردمداری نازيھای محلی مصرانه خواستاربازگشت دوباره شان به سرزمين 

 چکسلواکی اولين ألۀمس. که سرزمين مادری ھم برای استقبال ازآنان آغوش گشوده استبديھی است . مادری می شوند

 نيست که ادعای ارضی دارد، الماندر رابطه با کشور مذکور اين تنھا .  ، فرانسه و بريتانياستالماندرگيری جدی ميان 

عتقد است که چکسلواکی يک دولت ھيتلرم.  و مجارستان ھم به ھمان اندازه مدعی ھستندپولندجدای اتحاد شوروی ، 

اين البته يک واقعيت . وجود آورده انده پوشالی بوده که متفقين پس از جنگ اول ھمچون جزيره ای در خاک رايش ب

ه  سال پيشتر از اين در پراگ  و بر بخشی از ويرانه ھای ب٢٠ يعنی فقط  ١٩١٨بر و اکت٢٨ در ًااين دولت اساس. است

نيروی نظامی آن از لژيونرھای مزدوری تشکيل شده که . ری ھابسبورگھا شکل گرفته استمانده از امپراتوی جا

 .بر را شامل می گردندوفراريان ارتش روسيه و ضدانقالبيون تحت رھبری متفقين عليه انقالب اکت

ميليون اسلواک، ی ، حدود دو و نيم المان ميليونی آن شامل يک اقليت بزرگ سه و نيم ميليونی ١۵بافت جمعيتی تقريبأ 

ھا و ئيی و حدود سيصد ھزار نفر از قوميتھای مختلف ديگر از جمله رومانياپولندھفتصدھزار مجار، دويست ھزار 

اعالم يک تبعيض آشکارعليه گروه ھای قومی ديگر ) چک ـ اسلواکی ( حتی انتخاب نام آنھم . اوکرائينيھا می گردد

  قول خودمختاری و امريکا بر اساس توافق پيتزبورگ در کاليفرنيای ١٩١٨ھا اسلواکھا ھم که در المانجدای از . است
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يای ؤاينھمه زمينه ھای مناسبی برای تحقق ر.  می مانندیجاه حقوق برابر با چکھا را گرفته بودند با دست خالی ب

ه دفاع از حقوق ضميمه کردن منطقه سودت به بھان. مورد نياز ناسيونال سوسياليزم مھاجم می باشند" فضای حياتی"

او در ديداری که با . ی آنجا يگانه راه حل پيشوا برای حل معضل سودت می باشدالمانپايمال شده سه و نيم ميليون 

گيرد ستراتژی الحاق  رھبر ناسيونال سوسياليستھای سودت در برلين انجام می Konrad Henlein"ِکنراد ھنالين"

يھای سودت تحت رھبری او می بايست المانحزب . ی اتريش را طرح می کند با الگوالمانمسالمت آميزمنطقه سودت به 

در رأس اين .  بپردازد که پيشاپيش عدم امکان تحقق آنھا در کادر تعادل قوای موجود روشن بودئیبه طرح خواسته ھا

 و در المانت به الحاق مسالمت آميز منطقه سود.  مشخص استستراتيژینتيجه اين . خواسته ھا  خودمختاری بايد باشد

  . ادامه تسلط کامل رايش بر کل سرزمينی که نام چکسلواکی بر آن نھاده شده بود

جالبترازھمه رابطه او با . ِھنالين در سالھای بعد در رابطه با درياساالر کاناريس و گروه مخالفين ھيتلر قرار می گيرد

وعی جداگانه است اما ورود به اين مباحث پايه ھای اين البته موض. ام ـ آی  شش  و جاسوسی يرای دولت فخيمه است

تفسيری که برمبنای آن می . تئوريک يک تفسير ديگر را در کنار تفسير رسمی در رابطه با جنگ دوم محکم می کند

 برای ورود به جنگی را پی گرفت که کالن سرمايه المانتوان در ھمه زمينه ھا خطی پررنگ را  در ھدايت آگاھانه 

بر پايه ھای اين تفسير، ديگرآماج .  خواستار درگرفتن آن به ھر قيمتی ھستندًار يھود و مديای وابسته به آن اکيجنايتکا

اگرچه دراينسال و در اين کنفرانس . کنفرانس مونيخ جلوگيری از جنگ نيست ، عقب انداختن يک جنگ محتوم است

فرانس مونيخ چراغ سبز قدرتھای سرمايه داری غرب به چکسلواکی در زير پای ھيتلر قربانی می شود اما در واقع کن

  .  استپولند در رابطه با اشغال المانديکتاتور

 را می گيرد اما به ھزار زبان الماننويل چمبرلين با اين قربانی البته جلوی ورود زودھنگام دولت فخيمه به جنگ عليه 

 پولند  چکسلواکی  و ألۀپيام می دھد که مس.  بی خطر استبه قدرتھای محورپيام می دھد که  راه  توسعه به شرق  باز و

 ھمانگونه که ھيتلر می خواھد ًايعنی دقيق. ی استئکه يک موضوع جھانی باشد يک معضل داخلی  و منطقه  بيش از آن

 نود ھۀچقدر اين موضع گيری به موضع اياالت متحده  دررابطه با درگيری عراق و کويت در آغاز د. و می انديشد

عراق پيغام داده بود لت ود به ًارسمسفير اياالت متحدۀ امريکا ھمان وقت در عراق  گالسپی آپريل. ميالدی شباھت دارد

اينگونه .  داخلی اين دو کشوراست و اياالت متحده  دخالتی در اين موضوع  نخواھد کردسألۀ کويت مألۀکه مس

صدام حسين .  معنای چراغ سبز به نيروی  قويتر را  داردموضعگيری در تقابل دو نيروی ناھمسان درعرف بين الملل

  .  با اين چراغ سبز آغاز پايان خود را با اشغال کويت کليد می زند

ويژه در اياالت متحده ھمراه با جنگ طلبان درون انگلستان به سردمداری چرچيل و مديای ه سرمايه و مديای يھود ب

چيزی که البته ھمه اينھا  به . ت چمبرلين را متھم به مماشات با ھيتلرمی کنندوابسته به امپراتوری مالی روتشيلدھا دول

را از افکارعمومی در کشورھای خود پنھان می کنند ھمانا مسابقه تسليحاتی پنھانی عظيمی است که  شمول روزولت آن

مسابقه ای که در . ن است و انگلستان از سوی ديگر در جرياامريکا و ئی و انگلستان از سوالماندرپشت صحنه ميان 

خالف مھمالت بسياری که جنگ طلبان .  برای اولين بار پس از جنگ جھانی اول از بريتانيا پيشی می گيردالمانآن 

آنروز در رابطه با سياست موسوم به مماشات مطرح کرده  و می کنند واقعيت قضيه در خودداری دولت چمبرلين از 

نازيھا، جدای داليل بسيار ديگر يکی ھم ھمين عقب ماندن انگلستان درمسابقه ورود زودرس به يک جنگ گسترده با 

صلح طلبی چمبرلين و جنگ طلبی چرچيل در واقع دو روی سکه دست و پا زدنھای .  بوده استالمانتسليحاتی با 

خط . "اده استمذبوحانه يک امپراتوری به ته خط رسيده ای است که ھنوز اميد خود را برای رھبری جھان از دست ند

ھمانگونه . را در سيستم رھبری جھان بوجود می آورد" کبوترھا"ھمان خطی است که ادامه آن گروه مقتدر" چمبرلين
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ھر دو يک . را در سياست جھانی پی می ريزد" گروه عقابھا"ھمانی است که شالوده و سنگ بنای " خط چرچيل"که 

  . ضاد متًا متفاوت و بعضئیھدف دارند اما با شيوه ھا

 در مسابقه تسليحاتی مثل روز روشن بود که در شرايط درگيرشدن المانھر تقدير جدای دست باال پيدا کردن موقت ه ب

دولت فخيمه دريک جنگ جھانی ديگرھيچ چيزھم که ازدست نرود مقوله رھبری جھان که ھنوز ميان ابرقدرت قديم و 

تا اين تاريخ  .  گرددامريکا بود بايد دودستی تحويل اياالت متحده قدرت تازه نفس و مدعی جديد حل ناشده  برجای مانده

  و به ھر قيمتی در مقابل آن ًارغم دست باال پيدا کردن آشکار اياالت متحده  پس از جنگ اول اکيد دولت بريتانيا علی

  . مقاومت به خرج  داده است

 برای حمله به انگلستان از طريق امريکا ارتش داند که طرح ھنوز کمترکسی می) ھمچنانکه امروزھم(در اين مقطع 

که نه مديای کشورھای غربی و نه اليت  واقعيتی. کانادا ھمچنان يکی از گزينه ھای روی ميز در دولت آن کشوراست

. سياسی آن درکنار تبليغات گسترده عليه سياست موسوم به مماشات ذره ای ھم به آن نپرداخته و نخواھند ھم پرداخت

دربخش آينده " طرح سرخ" به بريتانيا موسوم به امريکاارتباط با طرح تھاجم نظامی گسترده  ابطه يعنی دردراين ر

 است که در اروپای آنروز ئی يک چنين تعادل قوانتيجۀدرھرحال امضای قرارداد مونيخ . مفصل توضيح خواھم داد

  . حاکم بوده است

 و درغياب المان ،انگليس، ايتاليا و فرانسه در شھرمونيخ لمانا با حضور رھبران چھار کشور ١٩٣٨مبر  سپت٢٩روز 

با اين قرارداد البته .  می گرددالمانويژه خود قربانی ، منطقه سودت در خاک چکسلواکی تقديم ه رھبران شوروی و ب

ه کودتا ھم يکروز پيش از امضای اين قرارداد يک اقدام ب. جلو جنگی گرفته می شود که ھنوز زمانش فرا نرسيده است

رئيس ستاد ارتش ، " لودويگ بک"جمله ژنرال ز بخشی از فرماندھی ارتش ا.  و عليه پيشوا در جريان استالماندر

با ھمکاری گروھی از " ويلھلم کاناريس"فرماندھی کل ارتش رايش و درياساالر " والتر فون براوخيچ"ژنرال 

. مبر را ريخته اند سپت٢٨ به سمت جنگ درالمانرم  بردن بوروکراتھای دولتی طرح دستگيری و محاکمه ھيتلر به ج

از اين تاريخ به . وھمه توطئه گران داخلی ديگر را نيز مات می کند" مبرتوطئه موسوم به سپت"ارداد مونيخ امضای  قر

  .  تا اطالع  ثانوی ملغی اعالم می گرددالمان صلح طلب ًابعد ھر نوع  اقدام عليه پيشوای محبوب و ايض

تبع آن جھان را از خطر يک جنگ حتمی نرھانده بود ، تھديد کودتا عليه ھيتلر را نيز ه يل چمبرلين تنھا اروپا و بنو

قرارداد مونيخ اما با ھر تفسير و تحليلی دست پيشوا برای بلعيدن گام به گام چکسلواکی را باز گذاشته . کورکرده بود

ويژه در انگلستان با استقبال عمومی ه  در مونيخ که در ھمه جا بئیاروپادو روزبعد از اعالم توافق ميان قدرتھای . است

 پيروزمندانه و با اجازه نامه بين المللی وارد منطقه سودت ١٩٣٨بروبی نظيری مواجه می شود ارتش رايش در اول اکت

لين رفته است می روزنامه تايمز لندن دررابطه با جمعيت انبوھی که به پيشواز چمبر. گردد درخاک چکسلواکی می

  ".  رو نگرديده استه ھيچ فاتح از کارزار برگشته ای تا کنون با چنين استقبالی روب: "نويسد

 سال بعد اعالم استقالل کامل کرده و چ اسلواکی با ھدايت برلين درمارءابتدا. گام بعدی نوبت جدا کردن اسلواکی است

 اشغال کامل کشور چک المان آن در گامی ديگر با ورود نيروھای دنباله دھد و ب  قرار میالمانخود را تحت الحمايه 

ود خچکسلواکی صاحب يکی از قويترين خطوط دفاعی اروپا در خاک . بدون شليک حتی يک گلوله صورت می پذيرد

نای ِکارخانه ھای  مھمات سازی اشکودا واقع در اسلواکی که بر مب. می باشد که  بسادگی در مقابل ھيتلر فرو می ريزد

  .  در می آيندالمان به مصادره ًاتوافق مونيخ برجا می مانند تمام

 به خاک چک تنھا اعتراض خشک و المانواکنش انگلستان و فرانسه در برابر نقض قرارداد مونيخ  و ورود ارتش 

 مقدار حول و خاطر يکی دو کشور بیه ھيتلر بايد مطمئن شود که قدرتھای  اروپا  به رھبری بريتانيا  ب. خالی است 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

.  استپولندد که ھدف بعدی نھمه می دان. پيه ريسک ورود به يک جنگ گسترده را بر تن نخواھند ماليدالمانحوش 

 ٣١ درپولنددر اين رابطه دادن ضمانت به .  روی ميز استپولند الينحل دانسيک و داالن منتھی به آن در خاک مسأله

 پيام می دھد که با اتکاء به آن می پولنداين تضمين به دولت . ت می گيرد ھمينسال تنھا اقدام عملی است که صورمارچ

موسولينی .  ادامه می دھدالمان پيام را می گيرد و به تحريک مستمر پولند. تواند درمقابل زياده خواھی ھای ھيتلر بايستد

د سکوت قدرتھای اروپا در مقابل  ايتاليا که شاھ١٩٣٩پريل ا ٧يکماه بعد در. ھم به سھم خود پيام را دريافت می کند

دنبال فرار پادشاه ، تاج ه پريل با ١٢پنج روز بعد در.  است اقدام به  اشغال آلبانی می کندالمانتوسعه طلبی ھای 

رغم عدم رضايتش در رابطه با فرصت  ھيتلر علی. پادشاه ايتاليا می گردد" ويکتور امانوئل"سلطنتی آلبانی تحويل 

امضای يک قرارداد مشترک با ديکتاتور فاشيست در اين مقطع  و بر . اما واکنشی نشان نمی دھدطلبيھای موسولينی 

  .مراتب بيشتر از آلبانی دارده زمينه تعادل قوای جديد در اروپا ارزشی ب

 به ًايا تمام دربرلين سرنوشت ايتالالمان ماه مه ميان ايتاليا و ٢٢  در پوالديکماه بعد ازاين با انعقاد قرارداد موسوم به

ه برمبنای اين قرارداد که درضمن يک پيروزی بزرگ سياسی برای ھيتلرب. شود سرنوشت رايش سوم گره زده می

" بحربا تماميت نيروی نظامی در ھوا ، زمين و  "ھرجنگیرود، طرفين متعھد می شوند که در صورت بروز  شمارمی

که خواست پيشوا ھست صحبت از ورود به جنگ در شرايط مورد اينجا ھمانگونه . ديگر پشتيبانی به عمل آورند از يک

بگذريم که . تھاجم قرارگرفتن يکی از طرفين نيست ، التزام برمبنای بروزھرجنگی اعم از تدافعی يا تھاجمی می باشد

  وارد جنگ می شود يعنیالماندرعمل ايتاليا مدتھا پس از شروع جنگ جھانی فرصت طلبانه و تنھا در اوج قدرت 

 پس از شکست فرانسه ايل دوچه مصرانه خواھان ورود ! به فرانسه  و تسليم آن کشورالماندرست  بعد از  ورود ارتش 

آجودان نظامی ھيتلردرکتاب خاطرات خود به تقل از آدولف ھيتلر جمله ای را بيان می کند که به " ِانگل."به جنگ است

  : يده است خوبی موسولينی و دار و دسته اش  را به تصوير کش

 ازفرط بزدلی درجنگ شرکت نکردنداما حاال عجله دارندکه ھرطور شده از اين نمدکالھی نصيبشان ءھا ابتدائيايتاليا"

  ".گردد

.  و اتحاد شوروی استالمان تا مقطع شروع جنگ ھمانا انعقاد قرارداد عدم تھاجم ميان ٣٩اما مھمترين واقعه سال 

ه  بستالين.  و از سوی ديگر با شوروی درجريان استالمانانگلستان از يکسو با دراينجا يک بازی دوگانه ازجانب 

يای تقسيم قدرت و منافع  درجھان با بريتانيا را ؤدنبال يک اتحاد سه گانه با فرانسه و انگليس است وھيتلرنيزھمواره ر

دولتھای " پراودا با تيتر درشت  درجون ٢٩مقاله . انگليسی ھا اما با ھر دوطرف بازی می کنند. در سر می پروراند

حاکی از انتقادات جدی دولت " فرانسه و انگليس خواھان انعقاد پيمانی با شرايط متساوی با اتحاد شوروی نيستند

يعنی ھمان ( سخت بدگمان است که انگليسيھا ستالين .باشد شوروی در رابطه با مقاصد ناصادقانه بريتانيای کبير می

اين شک ودودلی دررابطه با عملکرد .می خواھند پای اورا به جنگ با ھيتلربکشانند) مبرليندولت مماشاتگر نويل چ

طبق معمول ) دولت چمبرلين(انگيسيھا : "کند  درلندن ھم درتلگرافش به توکيو چنين منعکس میجاپانانگلستان را سفير 

 از مذاکرات صلح با ً قرارداده اند و متقابالالمانمذاکره با شوروی را دستاويز تھديد .  بازی می کنندئیدارند با دورو

  ."  استفاده می کنندستالين عليه المان

  با ھيتلر در Sir Horace Wilson"  ِسرھوريس ويلسون"نام ه واسطه يکی ازمشاوران بلندپايه اش به چمبرلين ب

، المان ريبنتروپ وزير خارجه وقت نماينده مخفی" ِفريتس ھسه"به قلم " ھيتلر و انگليسيھا"در کتاب . تماس مداوم است

 با نويسنده کتاب ازجانب چمبرلين اعالم آمادگی ٣٩ت گسويلسون در يک مالقات خصوصی در خانه اش در ماه ا

 که حاوی امتيازات اقتصادی و تجاری وھمچنين استرداد المانانگلستان برای عقد يک پيمان دفاعی بيست و پنجساله با 
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ی رسانده و در مقابل خواھان قول ھيتلرمبنی برخودداری المانر بوده  را به اطالع طرف تدريجی مستعمرات آن کشو

اينھا ھمه ھمزمان با مذاکره با دولت اتحاد شوروی در رابطه با . ازھرگونه اقدام تجاوزکارانه ای در اروپا می گردد

  .ت می باشدگس درھمين ماه االمانايجاد اتحاد سه گانه عليه 

 ئیرغم بھای باال ت منعقد می گردد ،علیگس ا٢٣ نازی و اتحاد شوروی که سرانجام درالمانخاصم ميان قرارداد عدم ت

اين توافق ميان دو دشمن .  به شمار می رودالمانکه نازيھا بايد برايش بپردازند اما آشکارا يک پيروزی مھم برای 

نابودی طرف مقابل بسيج گرديده وانگيزه چندان دوربرای  نئیايدئولوژيک است که بدنه تشکيالتيشان درسالھا

بايد برای اين بدنه توضيح  داد که امروز دوستی با دشمن ديروز . گرفته اند  از اين دشمنی میًامبارزاتيشان را ھم اساس

توان به اين دشمن ايدئولوژيک اعتماد کرد ؟ آيا اين کالم خود پيشوا در  تا کجا می. را چه ضرورت و مصلحتی است

دنبال خواھد آورد که ه  با روسيه ناگزيرجنگی بالمانھرگونه اتحاد " اذعان می کرد ًانبود که صراحت" نبرد من "کتابش

  دست اتحاد داد ؟ " سرخھا"؟ پس چگونه می توان با "  را درپی خواھد داشتالمانپايان 

 مغولستان درگير يک جنگ اعالم  که اينک درمنچوری و درمرزھایجاپان درضمن بايد به متحد بالقوه آينده اش المان

 و المان به محدوده پيمان سه گانه با جاپاننشده با اتحاد شوروی بود ھم ضرورت اين توافق را توضيح دھد وگرنه ورود 

 و اتحاد شوروی ھم نياز به کار توضيحی بسياراست بسا بيشتر از طرف ستاليندر جانب . ايتاليا به خطر خواھد افتاد

پيشوا و رھبرھرتصميمی که !  ھمين است ًت ھرمی با يک رھبری فرھيخته اصالگی مثبت يک تشکيالاما ويژ. مقابل

جای نگرانی نيست، ھردو بخوبی ازپس توجيه  قرارداد برمی آيند و . ُبگيرند ھمان صالح ملک و ملت و تشکيالت است

  .صدای احدی ھم در نمی آيد

 به نزاع ميان نازيسم ـ کمونيسم خاتمه ًاموقت پولنده پيش ازحمله به امضای پيمان عدم تعرض با اتحاد شوروی  يک ھفت

 مبنی بر الحاق بندر آزاد المان با سرسختی درمقابل خواست پولند .کند  بازمیپولندداده  و دست ھيتلر را برای تھاجم به 

 تعلق المانبه امپراتوری دانسيگ به آن کشور، ھمينطوربا بازکردن داالنی به بخش پروس شرقی که پيش از جنگ اول 

آنھا خيال می کنند که ضمانت دولتھای فرانسه و .  واگذار شده بود مخالفت می کندپولندداشته و در کنفرانس ورسای به 

! خيالی عبث .  در مقابل تھاجم رايش دست و پای ھيتلررا بسته استپولند آنسال مبنی بر دفاع از مارچبريتانيا در 

 ئی ھنوزمرکب آن ضمانتنامه کذاپولند در رابطه با تمام کردن کار المانندھی نيروھای مسلح فرمان پيشوا به فرما

  . پريل صادر می گردداخشک نشده  کمتر از يکماه بعد در 

 در ھمان ماه پولند  در رابطه با حل مسالمت آميز و اعالم يک نيمه بسيج نيروھای مسلح در المانرد آخرين پيشنھاد 

 پولندست مدار تحريکات دولت گا ٣٠ و گرفتن آرايش جنگی ارتش آن کشور در ئی اعالم بسيج کامل نيروًا و نھايتمارچ

 تنھا المانش او را درمقابل ی اِ می تواند تصورکند که دو قدرت ضامن تماميت ارضپولندنه .  را کامل می کندالمانعليه 

 ستراتيژی آخر سالھاست که دولت فخيمه ،  .اور داردگذارند و نه ھيتلر ورود انگلستان به جنگ عليه خود را ب می

  . به انگلستان ھم ھنوز روی ميز استامريکادر اين تاريخ گزينه تھاجم نظامی . کند موازی با نازيھا را تعقيب می

ين خيال ھيتلر درا.  و ايتاليا نيزھستالمان سال پايان جنگ داخلی اسپانيا و پيروزی فاالنژھای تحت حمايت ١٩٣٩سال 

ک جبل الطارق ستراتيژيل تنگه وکنتر. نقطه حياتی ھم ازخطر حاکميت چپ متمايل به بلشويسم روسی راحت می شود

حاکميت فرانکو دراسپانيا ازمنظرھيتلر به .  کننده داردتعيينفريقا نقش ا به شمال الماندر دريای  مديترانه در دسترسی 

 است ئیياؤاين البته ر. شود ک تلقی میستراتيژي بر اين آبراه المانمعنای سلب حاکميت انگلستان و به تبع آن حاکميت 

تلف از  که بخش اعظم موجوديتش را به ھيتلر مديون است به بھانه ھای مخئیفرانکو. که ھرگز به حقيقت نمی پيوندد
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 در رابطه با المانمعلوم می شود که پيشوای . ھمکاری با ھيتلر عليه انگلستان بر سر حاکمبت بر تنگه طفره می رود

  .است! فرانکو دچار يک اشتباه محاسبه جزئی 

ام طرح عمليات فليکس در اوايل نه ھيتلر درھمان ماھھای آغازين جنگ طرحی را برای اشغال  جبل الطارق ب

مبرھمانسال می به جنگ مجبور به لغو آن در ده دس پی می ريزد که با عدم موافقت فرانکو برای ورود ١٩٣٩مبردس

فرانکو به درياساالر کاناريس که از سوی ھيتلربرای جلب موافقت او برای عمليات فليکس به اسپانيا رفته بود می . گردد

لستان آشکارا در مسير سقوط  و شکست قرار گرفته گويد که کشور متبوعش تنھا زمانی وارد جنگ خواھد شد که انگ

 بايستی دروازه شرقی مديترانه يعنی کانال سوئز پيش از دروازه ءاو بعدھا اين بھانه را ھم اضافه می کند که ابتدا. باشد

 صدھا تن گندم و. ليست درخواستی فرانکو برای ورود به جنگ ھم کوتاه نيست.  غربی يعنی جبل الطارق بسته شود

 ئی مدرن ، استقرارتوپھای سنگين برای حفاظت از سواحل اسپانيا درمقابل حمالت نيروی دريائیغله، توپھای ضدھوا

 واگذاری بخشی از مستعمرات فرانسه از جمله منطقه فرانسوی الماندولت فخيمه و بعدھا ھم با اشغال فرانسه توسط 

  . می شودمراکش و بسياری مناطق ديگر که به ليست مذکور افزوده 

 در رابطه با چانه زنيھای بی حاصل و زياده خواھی ھای بی ١٩۴٠برو اکت٢٣ھيتلر يکبار پس از ديدار با فرانکو در

 گفته بود که رفتار فرانکو بر سر ًاحد فرانکو درجريان مذاکره بر سر ورود اسپانيا به جنگ درطرف متحدين صراحت

واقع يک ه  البته پيشوا خبر ندارد که فرانکو ازقضا ب!کند   را تداعی می"يھودی غارتگر" رفتار يک ًاميز معامله دقيق

تھای سياسی خود ھيتلر نيز عالقه ای به افشای أ که ھيئیاين رازی است که  نه فقط طرف اسپانيا. نيمه يھودی ھم دارد

ش  اا پس از دستگيریِاتو اسکورتسنی يکی از فرماندھان عمليات ويژه که عمليات نجات موسولينی ر. آن نداشتند

سفير " سر ساموئل ھوار" اشاره به اين دارد که بر راز فرانکو ھم ١٩٧١فرماندھی کرده بود در مصاحبه ای در سال 

وقت بريتانيا دراسپانيا وھم جامعه سياسی درمادريد آگاھی داشتند اما ھيأتھای سياسی ھيتلرھمواره نيم يھودی بودن 

  اين ! ازاو پنھان می کرده اند ًاھودی مولوتوف وزير خارجه وقت شوروی را نيز اکيدفرانکو را ھمانگونه که ھمسر ي

. ِمصاحبه را اسکورتسنی زمانی انجام داده است که از قضا در اسپانيا اقامت داشته و تحت الحمايه خود فرانکو می باشد

کنند و به ديار  درپايتخت اسپانيا ترک می دنيای فانی را ١٩٧۵چھارسال بعد ھردوی آنھا با فاصله زمانی اندکی درسال 

  .باقی می شتابند

بسته .  نازی اندک نيستالمانھرتقديرنقش فرانکو دربازنگه داشتن مديترانه بر روی متفقين  و عدم ھمراھی او با ه ب

يعنی . ک استستراتيژيشدن مديترانه  بر روی انگلستان به معنی تسھيل درحاکميت نيروھای محور بر اين دو منطقه 

اين . دستيابی برمنابع بی پايان نفتی و توده ھای عرب منزجرازدولت فخيمه و متنفراز يھوديت بين المللی توسط متحدين

فريقا اويژه در شمال ه فرانکو ھست که متحدين را به اروپا محدود می کند و جلوی قطع ارتباط بريتانيا و مستعمراتش ب

است راز حاکميت سی ساله يک ديکتاتوری وحشی و جنايتکارھمدست و مورد اين .و منطقه خاورميانه را می گيرد

سی سال حاکميت مطلق العنان پس از شکست قطعی .  نازی و ايتاليای فاشيستی بر اسپانيای پسا جنگ دومالمانحمايت 

 آزاد در قلع  و !ده  با دستی باز و وجدانی آسوئیفاشيزم در اروپا ، بی ھيچ حسابرسی در زير دماغ  آن جھان آزاد کذا

  . قمع ھرآنچه که در اسپانيا نشانی از آزادی و ترقی خواھی داشته است

 نازی و اتحاد المان يعنی از اعالم رسمی قرارداد عدم تخاصم ميان ١٩٣٩مبر  سپت٣ت تا گس ا٢۴ـ  وقايع  حد فاصل 

 الماننسه به جنگ  و مھمتر ازھمه تالشھای  ورود انگلستان و فراًا و نھايتپولند به المانشوروی در مسکو تا تجاوز 

 ، بسيار پولندبرای کنار آمدن با بريتانيا ازجمله پيشنھاد صلح ھيتلر به انگلستان بالفاصله پس از ورود ارتش رايش به 

  . به يک جنگ جھانی ديگر می باشدئیمھم و نشاندھنده چگونگی ورود قدرتھای اروپا
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معنای اين پيمان . ت دنيای سياست را شگفت زده می کندگس ا٢۴ در صبح روز تالينسی پيمان ھيتلر ـ ئانعکاس رسانه 

شگفتی اما بيش ازھمه درميان . آنھا می دانند که نازيھا دير يا زود به سراغشان خواھند آمد.  واضح استپولندبرای 

ويژه کمونيستھای ه ب. يرانندجدای خود نازيھا، کمونيستھا بيش ازھمه گيج و ح. فعاالن سياسی چپ و راست حاکم است

دانند ميان کشور خود و کشور شوراھا به کدام بايد دخيل بندند و اتحاد با نازيھا را چگونه   که نمیامريکافرانسه و 

 تالش در کم اھميت جلوه دادن اين پيمان دارند با اينحال ھمه خود را درھمه جا برای پولنداگرچه مطبوعات . توجيه کنند

زبان خوش و مثل ه  ھم بپولندکه  اين. خواھد راز پنھانی نيست که ھيتلر دانسيگ را می اين. کنند یجنگ آماده م

 نيز پولنداز سوی ديگر تضمين فرانسه و انگليس به . دانند چکسلواکی حاضر به پس دادن اين بندرنيست را ھم ھمه می

 رومانی ، يونان و ترکيه مبنی برحمايت نظامی از  درمقابل ھيتلر که تضمين بهپولندروی ميزاست ، نه فقط تضمين به 

  . نيز بر روی ميز استستالينکشورھای مذکور درصورت تھاجم 

ی ئ جنگ را منطقه پولنداو می خواھد که با ايزوله کردن . دنبال گسترش جنگ به غرب نيسته بديھی است که ھيتلرب

ھرقيمتی جنگ می خواھد و اين ه  داند که کالن سرمايه يھود باو می.  درھمين راستاستًا دقيقستالينپيمان با . نگه دارد

را بارھا به مناسبتھای مختلف بر زبان می آورد اما باور ندارد که انگلستان ھم حاضر به بازی در اين ميدان باشد چرا 

ک ابرقدرت که مثل روز روشن است که دريک جنگ محتمل انگلستان پيروزھم اگر شود اما موقعيت خود را به مثابه ي

 امريکابرای ھميشه از دست خواھد داد  و مجبور خواھد شد جايگاه  رھبری جھان را  دودستی  تقديم  اياالت متحده 

 انگلستان ھمچنان بلوف می !نه . پس چرا  بايد  به خاطر موضوع  بی ارزشی چون دانسيگ با او وارد جنگ شود. کند

ولت محرمانه به چمبرلين قول داده است که درصورت اعالن جنگ از سوی  پيشوا نمی داند که در اين مقطع روز !زند

حتی نامزد رھبری .  به ياری دولت انگلستان خواھند شتافتءانگلستان ، اياالت متحده  و کالن سرمايه يھود با تمام قوا

ال چمبرلين از روزولت خي. دولت فخيمه در جنگ آتی يعنی وينستون چرچيل نيز در اين تاريخ مشخص گرديده است

".  وارد جنگ نخواھد شدالمانترديد نداريم که اتحاد شوروی به طرفداری از   "! را ھم  راحت می کند ستالينسوی 

انگار نه انگار که در طول يک دھه گذشته طرح حمله به .  به يکباره در نقش دوست انگلستان ظاھر می شودامريکا

  .  به بعد بوده است١٩٢٧ از امريکاسای جمھورؤ رنيروھای بريتانيا درکانادا روی ميز کليه

  

  آغاز رسمی جنگ جھانی دوم

 آغاز می ًا رسم ، دومين جنگ بزرگ جھانیپولند به المان با ورود نيروھای ارتش ١٩٣٩مبر سپيده دم روز اول سپت

شکراين کشور يا تار و  ل٣۵ منھدم شده و دو روز بعد بخش اعظم پولند ئیمبر کل نيروی ھواتا بامداد پنجم سپت. ودش

 با نزديک به يک ميليون سرباز در مقابل ارتش يک و نيم ميليونی رايش پولند. مار گشته و يا عقب نشسته است

سقوط ميکنند و يکھفته سپتمبر ٢٨ و ٢٧ُدرکمتراز يکماه درھم  پيچيده  شده  و ورشو و متعاقب آن استحکامات مدلين در

رايش سوم با اين تھاجم پديده نظامی جديدی را به نمايش می .  اعالم می گردداکتوبر ۶ در پولندبعد ھم تسليم کامل 

در جنگ جھانی اول ، ارتش " جنگ سنگری"اينجا ديگر خالف . معروف می شود" جنگ صاعقه وار"گذارد که به 

ھدم کرده  و کشور را من مھاجم ھمچون صاعقه بر دشمن نازل شده  و در مدت کوتاھی نيروھای نظامی و پشت جبھه آن

  . مربوطه را اشغال می کند

ً ا در اينجا برای ھيتلرظاھرپولند مسأله.  را اعالم می کندالمان بندرمورد مناقشه دانسيگ الحاق خود به سپتمبرروز دوم 

 ديگر پولنداگر انگلستان دوباره مثل مورد چکسلواکی از کنار آن بگذرد و اعالن جنگ نکند، اشغال . حل است

 وساعاتی پيش از شروع جلسه مجلس عوام به پولنديکروز پس از ورود ارتش رايش به . عيتی نخواھد داشتموضو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

ِفريتس ھسه" و سخنرانی نويل چمبرلن در مجلس ، المانمنظور تصميم گيری برای اعالن جنگ به  نماينده " ِ

خارجه در تماس با طرفھای انگليسی نيز  در لندن که در ضمن به عنوان نماينده مخفی ربينتروپ وزير المانخبرگزاری 

ِھسه در آنطرف خط صدای ربينتروپ را تشخيص می دھد. نی از برلين دريافت می کندولفيعمل می کند ت شما می . "ِ

مراجعه و ) منظور سر ھوريس ويلسون است( بيدرنگ به طرف مورد اعتمادتان . دانيد که با چه کسی حرف می زنيد

پيشوا حاضر است که درمقابل بيطرفی انگلستان و در راستای ممانعت از جھانی شدن يک جنگ . اين پيام را برسانيد

 را ترک کرده  و حتی برای خسارتھای وارده غرامت نيز پولند  دستور دھد که بالفاصله خاک المانی  به ارتش ئمنطقه 

 با المانشود  و انگلستان نيز در منازعه  پس داده المانکه دانسيگ و داالن منتھی به آن به  مشروط بر اين. بپردازد

پيشوا به شما اختيار می دھد که اين پيشنھاد را به اطالع کابينه انگلستان برسانيد و مذاکرات را .  ميانجيگری کندپولند

  ".بيدرنگ آغاز کنيد

ِھسه به نخست وزيری زنگ می در مجلس عوام اندکی بعد چمبرلن . گفته می شود که ويلسون در دسترس نيست. زند ِ

ش می گويد که دولت فخيمه موظف است که واکنش نشان دھد مگر  ااو در سخنرانی. ش را آغاز خواھد کرد اسخنرانی

. ھمه جنگ می خواھند. مجلس در مقابل اين حرف به غليان در می آيد.  خارج کندپولندکه ھيتلر قوای خود را از  آن

فشار ازھمه جا بر روی چمبرلن .  داده شودالمانفرانسه بايد اولتيماتوم به بسياری خواستار آنند که حتی بدون مشارکت 

مھمترازھمه فشار روزولت و قول پنھانی او مبنی بر حمايت ھمه جانبه از انگلستان درصورت  اعالن . افزايش می يابد

  .  فشار از داخل به رھبری چرچيل را دوچندان کرده استالمانجنگ به 

ِپيشنھادی که ھسه  اما اين آخرين تالش .  آورده است ھمان چيزی است که چمبرلين می خواھدالماناز سوی رھبری ِ

ِويلسون به ھسه می گويد که .  نمی رسدئیی به جائدرآخرين لحظات برای جلوگيری از جھانی شدن يک جنگ منطقه  ِ
حتی از نخست وزير ھم  ديگر . فتجلو جنگ را ديگر نمی توان گر. برای ارائه اين پيشنھاد به کابينه دير شده است

 و يھوديت بين المللی امريکا: سفيراياالت متحده در انگلستان، چمبرلن گفته بود " کندی"بنا به روايت . کاری برنمی آيد

ِيک مالقات بعدی ھسه با ويلسون در محل نخست وزيری نيز نتيجه نمی دھد.  پای ما را به جنگ کشانيدندًانھايت سوم . ِ

 ظھر به پايان می رسد و بدينترتيب جنگ اجتناب ناپذير می ١٢ولتيماتوم دولتھای انگيس و فرانسه در ساعت  اسپتمبر

سرنوشت يک جنگ جھانی ديگر درآنجا رقم خورده بود که نظم نوين جھانی پسا جنگ اول يعنی نظم ورسای . گردد

  . ل رفته بوداؤ مدتھا پيش از آغاز جنگ ، نقض  و به زيرعالمت سالمانتوسط رھبری 

خبرنگار روزنامه ديلی تلگراف از مسکو گزارش می . حتی روسھا نيز انتظار اعالن جنگ از سوی بريتانيا را ندارند

يھا پيش بينی می کردند المانخبر اعالن جنگ انگليس روسھا را به شگفتی واداشته است ، آنھا ھم ھمچون خود : "دھد 

 ، اتحاد شوروی نيز بر الماناندکی بيش از دوھفته پس از تھاجم ." ش خواھد شد و انگليس سازالمان ميان ًاکه نھايت

 ، نيروھای خود را وارد شرق آن کشور کرده پولند مبنی بر تقسيم المان با ١٩٣٩ست گااساس موافقتنامه غيرعلنی ماه 

 پولندالبی گسسته و به در ورسای از روسيه انق" نظم نوين جھانی" بر مبنای تصميمات ١٩١٩و مناطقی را که در 

ـ ١٨٩۵( سال ١٢٣بدينترتيب کشوری که در آخرين سالھای قرن ھجدھم برای . واگذار گرديده بود پس می گيرد

 از دو امپراتوری منھدم ئیھم دوختن پاره ھاه  با ب١٩١٨به کلی از صحنه جغرافيای اروپا حذف گرديده  و در) ١٩١٨

 سال يکبارديگر با ٢١اروپای پساجنگ اول بازگردانده  شده بود ، اينک پس از  دوباره  به نقشه المانشده  روسيه و 

 تقسيم  و از نقشه اروپا ١٣٣٩ اکتوبر ٨ نازی و اتحاد جماھيرشوروی سوسياليستی درالمانامضای قراردادی ميان 

 با تھاجم به ًانھايت. بود را به ھيتلر واگذار و درمقابل ليتوانی را دريافت کردهپولند بخش اعظم ستالين.شود حذف می

  .  ، تمامی کشورھای حوزه بالتيک به حلقه نفوذ اتحاد شوروی وارد می شوندپولنداستونی و لتونی ھمرمان با تسخير 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

 در يک سخنرانی دراپرای کروال دوباره خواستار اکتوبردر شش . دنبال سازش با انگلستان استه ھيتلر اما ھمچنان ب

 پيمان ورسای ديگرھرگز پولند ؟ پولندچرا بايد درغرب جنگيد ؟ به خاطر بازيابی : "داو می گوي. صلح  می شود

اگر اينطوراست که ھست پس چه دليلی . ای است بين ما و روسيه و ربطی به غرب نداردمسألهاين . بازنخواھد گشت

 کشته شوند و ميليونھا ثروت از ميان که ميليونھا نفر بيھوده دارد که ما با ھم بجنگيم ؟ آيا عاقالنه نيست که پيش از آن

اما اگر نقشه ھای چرچيل و ھمدستانش پياده گردند آنگاه : "او در پايان اضافه می کند " برود پشت ميز مذاکره بنشينيم ؟

  ." ديگری را اجازه نخواھيم داد١٩١٨ نومبرديگر چاره ای جز جنگيدن نيست ، آنگاه ديگر 

چمبرلين .  با يک ھفته تأخير پاسخ لندن می رسدًااما نھايت. ر برای صلح نمی آيدپاسخی فوری به ابرازتمايل ھيتل

اين ". عمل الزم است و نه حرف"به گفته او . بسيارآن رد می کند" ابھامات" را به دليل الماندرمجلس عوام  پيشنھادات 

 از اين پس ديگر جنگ نمی .تير خالصی است به تالشھای ھيتلر برای سازش با غرب در راستای گسترش در شرق 

ی لند و لوکزامبورگ موسوم به کشورھاا ، ھجيم فرمان تسخير کشورھای بلاکتوبرروز نھم . ی بماندئتواند که منطقه 

  .صادر می شود" ِبنلوکس"

را که از مدتھا قبل برای تماس با طرفھای " بيرگر داھلروس"نام ه  بيدنی گورينگ يک واسطه سوسپتمبردر اواخر 

 خواھان ًااگر انگليسيھا واقع" ھيتلر می گويد . يسی برگزيده بود با يک پيشنھاد سخاوتمندانه پيشوا به لندن می فرستدانگل

او . ی داردالمان است که ھمسری يدنیدالروس يک تاجر ثروتمند سو."صلح باشند بدان خواھند رسيد اما بايد عجله کنند

 وارد لندن می سپتمبر ٢٨داھلروس در .  می باشندالمانميان انگلستان و  طرفداراتحاد ًانيز جزو کسانی است که اکيد

 اما عالقه ای به سازش در طرف انگليس.  يک کالن زميندار و واسطه انگليس می رودديدار کادوگانه  بًاشود و مستقيم

آخرين تالش . کادوگان در کتاب خاطراتش می نويسد که او چيز زيادی از برلين نياورده بود. احساس نمی شود

شدت مخالف بروز جنگ ميان دو ه او که ھمواره  ب. داھلروس در رابطه با چمبرلين و ھاليفاکس  ھم به نتيجه نمی رسد

" آخرين تالش"نام ه ويژه اين سفر آخرش را در کتابی به کشور بوده است جريان فعاليتھای خود در اين زمينه  و ب

  . مکتوب کرده استًمفصال

 قانون فروش تسليحات به ھردو طرف متخاصم تصويب می امريکا خالف اعالم بيطرفی از سوی ١٩٣٩ نومبر ۴ـ 

در اينجا . در اصل اما فروش سالح و تجھيزات تنھا شامل يکطرف درگير جنگ يعنی نيروھای متفق می گردد. شود

  .طورغير رسمی در جنگ  طرف می شوده  بًااياالت متحده عجالت

 بخشی از خاک اکتوبرفنالند تا پيش از انقالب . ای شوروی به فنالند غرب را شگفت زده می کند تھاجم نيروھنومبر ٣٠

در .  سرنوست لنين راه استقالل را برمی گزيند و به راه خود می رودتعيينروسيه تزاری بود که بر مبنای شعار حق 

اشغال فنالند . ی سرکوب گرديده بودالمانن آنجا درھمان سال پايان جنگ اول يک انقالب کمونيستی نيز با کمک سربازا

موسولينی ھنوز که ھنور است اتفاق ھيتلر ـ . نه فقط غرب که بيش از ھمه فاشيستھا را در ايتاليا به خشم می آورد 

  . را ھضم نکرده استستالين

قدم .  به اوستالين و نه  اعتماد داردستاليننه ھيتلر به  . المانورود ارتش شوروی به فنالند البته تھديدی است برای 

 ١٩۴٠ فبروری در اواخر ًاضمن.  بالتيک استبحيرۀ  و مسلط بر المان باشد که در شمال ارویبعدی روسھا می تواند ن

گزارشاتی مبنی بر احتمال حمله قريب الوقوع بريتانيا به کشورھای اسکانديناوی به دست ھيتلر می رسد که او را برای 

 بالتيک را می تواند ببندد  و با اينکار بحيرۀ مسلط شود ھم ارویاگر انگليس بر ن. يب می کند بيشتر ترغارویاشغال ن

 که برای صنايع المان به يدن و سوارویی را  قفل کند و ھم روند صدور سنگ آھن نالمان تحت البحری ھایحرکت 

فرمان پيشوا .  جنگ اول بی طرف بماند نمی تواند ديگر مثلاروی نًاظاھر. جنگی آن کشور حياتی است را متوقف نمايد
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پريل ھردو کشور به تصرف ارتش ا.  صادر می گردد١٩۴٠ مارچ در اول اروینمارک و ن دجھت اشغال ھمزمان

  . تضمين می گرددالمان و نيکل از فنالند به يدنرايش در می آيند و بدينترتيب واردات سنگ آھن سو

لند و لوکزامبورک  در ا، ھجيمسه کشور بل.  در جبھه غرب آغاز می شودنالمادھم ماه مه تھاجم نظامی گسترده ارتش 

شود و تانکھای  ارتش رايش درمی آيند ، خط دفاعی ماژينو درھم شکسته می" گروه ب"ھم زدنی به تصرف ه چشم ب

جنگ در " جنگھای سنگری"اينجا ھمان قتلگاه سربازان دو طرف طی . ی در مرزھای فرانسه به صف می شوندالمان

سرنوشت ساز نيز در دولت فخيمه صورت تغييردرھمين مقطع يک . جھانی اول است که اينبار ديگر نبايد تکرار گردد

 می گردد و وينستون چرچيل رھبرجنگ طلبان و ھم خط روزولت نخست ءنويل چمبرلين مجبور به استعفا. می گيرد

چرچيل و ھمفکران . ش با انگلستان نقش بر آب می گرددازاين پس ديگرھرگونه اميدی به ساز. وزير بريتانيا می شود

 با بريتانيا را ھمچنان  ئیبا اينحال ھيتلر اميد به سازش نھا.  و متحدانش نمی انديشندالماناو به ھيچ چيز جز نابودی 

  .ابلھانه در سر می پروراند

  

  نبرد دونکرک

 در بندر دونکرک در شمال سته فرانسوی و انگليسوھای عقب نش  صدھا ھزار نفر از باقيمانده نير١٩۴٠ ماه مه ٢۴

 در آمده  و در معرض نابودی کامل قراردارند که المانی ارتش "گروه آ"فرانسه به محاصره نيروھای متشکل در 

ِگرد فون روند اشتت"ی توسط فرمانده عمليات ژنرال المانفرمان پيشوا مبنی بر توقف تانکھای  ِ ِ " Gerd von 

Rundstedtکه پيش می آيد ارتش بريتانيا طی عملياتی که بر آن نام بزرگترين ئیدر اين فرصت طال.  می گرددابالغ 

عمليات تخليه نيرو در تاريخ  نھاده می شود ، موفق به تخليه بخش اعظم کل ارتش بريتانيا و باقيمانده ارتش فرانسه از 

 و  ھزار سرباز انگليس٣٣٠عقب نشينی ھا اجازه المانم در يک کال. طريق کانال و انتقالشان به خاک انگلستان می گردد

  . ھزار سرباز فرانسوی را می دھند١٢٠

يک . در سالھای بعد تا ھمين امروز تفاسير گوناگونی در رابطه با اين تصميم عجيب آدولف ھيتلر منتشر گرديده است

دليل سرعت زياد ه ن بوده است که ببا بقيه بخشھای آ" گروه آ"تفسير اين است که ھدف ھماھنگ کردن جلوداران 

تفسير ديگر مبنی بر . پيشروی تانکھا از ديگر بخشھا جدا افتاده  و از برخورداری از تأمين لجستيک محروم مانده بود

يک تفسيرھم می گويد که در اين نقطه ھيتلر می . گل آلود بودن منطقه و مناسب نبودن زمين برای حرکت تانکھاست

اما مھمترين تفسيری .  نه ستاد ارتش که شخص خود اوستئیان دھد که تصميم گيرنده اصلی و نھاخواسته به ھمه نش

او می خواھد که با . که به واقعيت نزديکتر است اميد و قصد خدشه ناپذيرھيتلر به سازش با بريتانيای کبير است

.  دشمن بريتانيا نيستالماند نشان دھد که او می خواھ. اينکارآخرين درب را بروی کنارآمدن با انگليسيھا بازنگه دارد

تا " نبرد من"کل حرکت او و ياران نزديک به او را که دنبال کنيم نشانه ھای محکم اين باور را درھمه جا از کتاب 

وضوح ه به خاک انگلستان در اوج جنگ را  می توان ب" رودلف ھس"پرواز حيرت انگيز و باورنکردنی معاونش 

  . مشاھده کرد

در نبرد دونکرک " فرمان توقف"ھر تقدير مستقل از ھر تحليل و تفسيری آنچه که ترديد برنمی دارد اين است که ه ب

با اين فرمان ساختار . بزرگترين اشتباه تاريخ  حيات سياسی ـ نظامی ھيتلر پيش از تھاجم به اتحاد شوروی می باشد

 حفظ می گردد و اولين و آخرين فرصت حمله به ئیيروارتش سلطنتی بريتانيا چه به لحاظ کيفی و چه به لحاظ ن

  .انگلستان از دست می رود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

پاريس دو روز بعد تسليم می شود و سربازان .  ايتاليا نيز فرصت طلبانه به فرانسه اعالن جنگ می دھد۴٠ جون ١٠

ژنرال دوگل با يک  می دھد و ء پل رنو نخست وزير فرانسه استعفاجون ١٧. وارد شھر می گردندجون ١۴ی در المان

در اين روز نمايندگان . ياد ماندنی استه ھا يک روزبالمان برای جون ٢٢.  به بريتانيا برده می شود انگليستحت البحری

ھيتلر درھمان . مھمترازخود قرارداد اما محل امضای آن است.  می کنندءفرانسه قراداد کاپيتوالسيون کامل  را امضا

سوی آنھا و متفقينشان ديکته و به  می شود که در جنگ پيش قرارداد تسليم تحقيرآميزی ازنقطه ای پذيرای فرانسويان 

پاول اشميت . درھمان جنگل کمپينی و درھمان لکوموتيو معروف و بر سرھمان ميز. ی رسيده بودالمانامضای طرف 

پيشوا تأکيد :  "  نويسدمترجم رسمی و خصوصی ھيتلر در کتاب خاطراتش با اشاره به مذاکرات آن روزتاريخی می

 تنھا خواھان المان.  خواھان جلوگيری  از تجديد دشمنيھا استًا  قصد تحقير فرانسويان را ندارد و اکيًاکرد که او ابد

او .  که درگذشته بر آن کشورتحميل شده بود پايان دھد و شرايط يک صلح پايدار را فراھم سازدئیآنست که به بيعدالتيھا

  ".  ناوگان فرانسه و استفاده از آن عليه انگلستان را نيز نداردھمچنين قصد ضبط

پاسخ .  پيش گذاردیھيتلرھمچنان اميد دارد که انگلستان برای صلح پا. در اينجا بازھم مخاطب اصلی دولت بريتانياست

لگيرانه کل  سلطنتی با يک حمله غافئی نيروی ھواجوالیدر روز سوم . دولت فخيمه اما چندان به درازا نمی کشد

را به  واقع در الجزاير لنگر انداخته است را بمباران و ھزاران نفر از خدمه آن" مرس الکبير"ناوگان فرانسه که در بندر

دست انگليسيھا کشته ه شمار جاشوان فرانسوی که ب: " می نويسد " آلفرد فابره لوس"نام ه ژورناليستی ب. قتل می رساند

اين بمباران دشمنی ژرفی را در فرانسه برمی انگيزد و ". ھا تا آنزمان درجنگ کشته بودندانالمشدند بيش از آنی بود که 

دنبال تسليم فرانسه در جنوب آن ه ب.   را اندکی ساده تر می کندالمانکار مارشال پتن و ھمکاری حکومت ويشی با 

نسه به شمول پاريس نيز تحت اشغال  موسوم به دولت ويشی  تشکيل می شود و شمال فراالمانکشور حکومتی ھمسو با 

  . قرار می گيردالمانمستقيم 

که از ) جوالی ١٩نطق ھيتلر در (  رايش پس از يک تعرض ديپلماتيک مبنی بر پيشنھاد صلح به بريتانيائینيروی ھوا

 ۶٧يا به مدت بمباران بريتان. ت آغاز می کندگس ا٨ به انگلستان را در روز ئیسوی لندن رد می شود، حمله گسترده ھوا

 ھزار کشته و ١۵.  خود از خطر نجات می يابدئیانگلستان البته در سايه نيروی ھوا. روز بی وقفه ادامه می يابد

دنبال عدم موفقيت بمباران شھرھا و صنايع انگليس، ه ب. ويژه در کاونتری حاصل اين بمبارانھاست ه ھزاران زخمی ب

طاليه ھای بن بست در يک پيروزی در چشم .  انگلستان می کنندئیصره دريا اقدام به محا١٩١٧ھا درست مثل سالالمان

  .انداز اندک اندک ظاھر می شوند

  ١٣٩۵ ]حوت[ اسفند٢١پايان بخش ھفدھم ـ کتاب دوم ، 

  

  

  

  

  

  

 


